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L’actual Museu Arqueològic de l’Esquerda
(Roda de Ter), obert al públic des del 1988,
forma part d’un projecte més ampli fona-
mentat en la investigació arqueològica al
jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda
(Les Masies de Roda-Roda de Ter). Com a
Museu de Jaciment, la seva funció és con-
servar i difondre un ric patrimoni arqueolò-
gic que té un historial d’estudi de més de 25
anys, i que en el futur pot fer noves aporta-
cions per al coneixement de la història del
poblament ibèric i medieval a Catalunya.

Paraules clau: museologia, arqueologia ibèrica,
arqueologia medieval, arqueologia experimental.

The present Museu de l’Esquerda de Roda de
Ter (Roda de Ter), open to the public since
1988, forms a part of a more extensive pro-
ject centred around the archaeological rese-
arch being done at the Iberian and mediaeval
site at l’Esquerda (Les Masies de Roda-Roda
de Ter). As a site museum, its function is to
conserve and make known a rich archaeolo-
gical heritage that has been studied for more
than 25 years and that in the future may well
offer new contributions to our knowledge of
the history of iberian and mediaeval popula-
tion patterns in Catalonia.

Keywords: Archaeological Museum, Iberian
Archaeology, Mediaeval Archaeology, Experi-
mental Archaeology.

Inicis i formació del Museu

El Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter, té una llarga tradició rela-
cionada amb les tasques d’excavació al Jaciment Arqueològic de l’Esquerda.
L’existència del museu està directament relacionada amb el grau de sensibilitza-
ció de la societat rodenca envers el jaciment i el seu objectiu principal és la
conservació, l’exposició i la difusió del material arqueològic procedent del jaci-
ment ibèric i medieval de l’Esquerda, així com la divulgació del jaciment. Aquest
jaciment ocupa un meandre de dotze hectàrees sobre el riu Ter prop de la vila de
Roda de Ter, al terme municipal de les Masies de Roda (Osona, Barcelona). Des
de l’any 1977, les excavacions arqueològiques portades a terme sistemàticament
han proporcionat molta informació sobre el món ibèric i medieval, amb una
amplitud cronològica que abasta des del segle VIII aC (Bronze Final) fins al segle
XIV dC (final de l’Edat Mitjana). L’interès científic del jaciment i la riquesa de
materials fa totalment necessària l’existència d’un museu monogràfic: el Museu
Arqueològic de l’Esquerda, un museu de jaciment.

La història del Museu es remunta als anys seixanta, quan a Roda creix un
moviment vinculat al Centre Excursionista (CER) que es planteja com a objectiu
principal descobrir i protegir les restes del poblat medieval de l’Esquerda, cone-
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gudes des de principis del segle XX. Neix, així, una Secció Arqueològica vincu-
lada a aquesta institució, que comença a fer excavacions entorn de la paret visible
de l’església de Sant Pere cap a l’any 1966. El material aportat per aquestes
tasques d’excavació va fer néixer l’any 1970 el Museu Arqueològic de Roda de
Ter, ubicat a la planta baixa del local del CER, a la plaça Major de Roda.1 En
desaparèixer el CER i la seva seu, l’any 1975, la Col·lecció Arqueològica va
quedar dipositada en unes vitrines a l’Ajuntament.

L’any 1977 comencen les excavacions arqueològiques sistemàtiques al jaci-
ment de l’Esquerda, amb permís i subvenció del Ministerio de Educación y Cien-
cia de Madrid, vinculades a la Universitat de Barcelona a través del Departament
d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, i dirigides per la Dra. Imma
Ollich i Castanyer, professora titular d’aquest Departament. A partir de 1981,
Dolors Buxó i Ausió assumeix la codirecció del sector ibèric, que ha continuat
dirigint Montserrat de Rocafiguera i Espona des del 1988 fins a l’actualitat. Des
del 1982 ençà, amb el traspàs de competències pel que fa a Patrimoni i Arqueolo-
gia cap al govern de la Generalitat de Catalunya, el permís i subvenció es trami-
ten al Servei d’Arqueologia, del Departament de Cultura de la Generalitat. Des
d’aquest moment i fins a l’actualitat, s’ha anat formant a l’Esquerda un equip
interdisciplinari, format per arqueòlegs i historiadors especialistes en diverses
èpoques, però també per antropòlegs, geòlegs, físics, químics, biòlegs i botànics,
entre d’altres, que al llarg de l’any analitza i estudia les restes arqueològiques
procedents del jaciment, alhora que vetlla per la seva conservació i manteniment. 

Entorn a l’any 1984, l’Ajuntament de Roda va començar a expressar al recent
organitzat Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya la necessitat de cons-
tituir el Museu de l’Esquerda per tal de protegir d’una manera eficaç el patri-
moni arqueològic local i de posar-lo a l’abast de tothom d’una manera
adequada.2 En aquest moment s’inicia un intercanvi de cartes entre ambdues
institucions sobre aquest tema. Una comunicació que arriba del Servei de
Museus de la Generalitat, datada del 1987, assigna un acrònim oficial al Museu
de l’Esquerda: MART (Museu Arqueològic de Roda de Ter). 

L’any 1988, fent-se ressò de l’interès que l’Esquerda desperta en els rodencs i
de la importància científica del jaciment, l’Equip d’Excavacions de l’Esquerda
proposa a l’Ajuntament la constitució del Museu en una nova seu, amb la rees-
tructuració total del seu contingut. Així, amb subvenció municipal, pel setembre
de 1988 s’inaugura el nou museu, de caràcter monogràfic i dedicat íntegrament al
jaciment de l’Esquerda, situat al carrer Bac de Roda, 6, a l’antiga seu de la Caixa
de Manlleu. Gràcies a un acord entre ambdues institucions, el Museu s’integra a
l’Obra Social d’aquesta entitat, que cedeix el local. La direcció fou assumida per
part de membres de l’Equip d’Excavacions Arqueològiques de l’Esquerda. 

1. La Secció Arqueològica del CER va publicar algunes notícies sobre les excavacions al Butlletí del
Grup Excursionista Fills del Ter, i a la revista del poble, Roda de Ter. També es va editar un número
monogràfic dedicat íntegrament a l’Esquerda. 

2. Segons consta al certificat de l’acord pres pel Ple Municipal el dia 12 de setembre de 1984.



A partir de l’any 1995 es fan gestions per inscriure el Museu de l’Esquerda en
el Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Roda ha continuat treballant pel Museu i actualment ha
adquirit un edifici adient, situat molt a prop del poblat ibèric i medieval de l’Es-
querda, on s’ubicarà definitivament el Museu Arqueològic. En aquests moments
s’està acabant de redactar el Projecte Museològic i Museogràfic per tal de conver-
tir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Roda en la seu del Museu de l’Es-
querda.

La recerca a l’Esquerda com a motor del Museu

La recerca és la clau de volta de qualsevol aspecte relacionat amb l’Esquerda:
el jaciment, el museu, l’experimentació arqueològica. L’aplicació d’un mètode
científic en les excavacions, amb l’aplicació de nous sistemes i tecnologies inno-
vadores a l’abast, és una constant en la recerca al jaciment, concepte que s’intenta
aplicar també al Museu, on es recull i s’exposa no tan sols les peces, sinó també
la metodologia i els sistemes d’anàlisi aplicats. La tasca difusora del Museu fa
palès que la recerca actua com a motor del Museu, sobretot des de dos aspectes:
les excavacions arqueològiques i l’experimentació. 

L’arqueologia: 25 anys d’excavacions al jaciment ibèric i medieval de l’Es-
querda

Ja s’ha remarcat la inextricable relació entre jaciment i museu. Les actuacions
que s’han anat realitzant tenen molt a veure amb el procés d’excavació i d’inves-
tigació al jaciment: un poblat ibèric i medieval, amb una cronologia que abasta
més de 2.500 anys d’història i que, amb més de vint-i-cinc anys d’excavacions
sistemàtiques, encara pot donar molta més informació en el futur, tant pel que fa
al coneixement del poblat ibèric com també al del poblat medieval. 

En aquests més de quinze anys de vida del Museu de l’Esquerda, al jaciment
s’hi han desenvolupat les campanyes d’excavació anual cada estiu, però també s’hi
han portat a terme d’altres projectes de recerca que han contribuït a fer més
comprensible el jaciment de l’Esquerda, que, cal no oblidar, és el principal objec-
tiu que des de sempre ha perseguit el Museu Arqueològic de l’Esquerda.

El projecte d’arqueologia experimental de l’Esquerda

L’any 1990 es va iniciar un Projecte d’Arqueologia Experimental únic per les
seves característiques al nostre país. La col·laboració de l’Ajuntament de Roda,
de la Universitat de Barcelona i del Ministerio de Educación y Ciencia que ha
aprovat fins ara quatre projectes DGICYT (PB90-0430, PB94-0842, P98-1241 i
HUM04-5280), cadascun amb la respectiva dotació econòmica, ha permès desen-
volupar aquesta nova experiència científica a Roda.

El projecte sobre arqueologia experimental, encara en curs, va començar per la
necessitat d’ampliar i contrastar la informació proporcionada per l’excavació
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d’un graner medieval. El seu objectiu ha estat i és l’estudi de l’agricultura medie-
val,3 el procés de construcció d’estructures d’emmagatzematge agrícola, com ara
el graner i les sitges, i la metal·lúrgia aplicada a la fabricació d’eines dedicades a
l’agricultura.

L’espai on s’ha instal·lat aquest laboratori a l’aire lliure que és l’Àrea de
Recerca Experimental Arqueològica (ÀREA), situat davant per davant de la
muralla del jaciment, constitueix una part molt important dintre del que actual-
ment és el projecte d’investigació de l’Esquerda. Alhora, ha començat a actuar
també com a recurs didàctic per als visitants, ja que a banda de mostrar espècies
cerealístiques que actualment ja no es troben en els conreus actuals, també s’hi
pot veure un graner medieval construït a mida natural, que reprodueix la hipòtesi
que s’ha elaborat a partir de l’excavació d’un graner del segle XIII; o una fornal on
es fa forja experimental i es treballa el ferro i altres metalls a la manera antiga.

3. OLLICH, I.; REYNOLDS, P. J.; OCAÑA, M.; ROCAFIGUERA. M. [et al.]. Experimentació arqueològica
sobre conreus medievals a l’Esquerda. 1991-1994. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988, 234 p.
(Monografies d’Arqueologia Medieval i Post-medieval; 3)  

Vista aèria del Poblat Medieval de l’Esquerda. Campanya d’excavacions 2003. (Fotografia: Maria Ocaña)



Altres línies de recerca

La gran riquesa del fons arqueològic aportat per les diverses campanyes d’ex-
cavació dutes a terme al jaciment al llarg d’aquests anys, ha proporcionat material
molt divers que ha estat i és utilitzat per investigadors i estudiants per a la seva
recerca, i per a l’elaboració de treballs de fi de carrera i de tesis doctorals. Alguns
d’aquests estudis han estat pioners en el seu camp, i han estat publicats en revis-
tes científiques especialitzades:4

– antropologia física, paleopatologies, anàlisi d’oligoelements i de DNA
– anàlisis de fauna, micro, macro i ictiofauna 
– anàlisis paleocarpològiques i antracològiques
– anàlisi de fitòlits
– datació per radiocarboni
– estudis sobre metalls, fargues i forns
– estudis sobre agricultura, molins i forns
– estudis sobre ceràmica, arqueometria, tipologies i procedències
– estudis sobre prospeccions elèctriques i geomagnètiques aplicades al jaci-

ment

El Museu de l’Esquerda posa a la disposició dels investigadors el material
arqueològic per al seu estudi i anàlisi. També es compta per a la consulta amb un
petit fons bibliogràfic especialitzat en arqueologia. 

Enguany, i per tal de fomentar i potenciar l’estudi de temes d’arqueologia, el
Museu de l’Esquerda, a través de la Fundació Privada l’Esquerda, convoca per al
2005 la 1a Borsa d’Estudis d’Arqueologia Josep M. Portús i Viñeta, finançada per
IQAP GROUP S.A., i dirigida a estudiants i llicenciats que vulguin ampliar els
seus estudis a l’estranger. 

La docència com a aplicació i difusió de la recerca

Encara resta un aspecte de la recerca que voldríem remarcar: la docència espe-
cialitzada en temàtica arqueològica. Des del Museu de l’Esquerda sempre s’han
tingut en compte les especials característiques del fons del qual es compon, bàsi-
cament arqueològic, així com l’aplicació de noves tècniques i metodologies. El
Museu contempla una línia de treball que comprèn cursos i seminaris sobre
arqueologia, organitzats conjuntament amb institucions universitàries i que es
realitzen al jaciment i a les instal·lacions de l’ÀREA i del taller-laboratori de l’Es-
querda:

– Cursos de Postgrau i Màster en Arqueologia Medieval, organitzats amb la
Universitat de Barcelona.
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– Curs d’Arqueologia i Experimentació, dins la Universitat d’Estiu de Vic (des
de l’any 1996 fins ara), homologat amb 3 crèdits.

– Assignatura de 6 crèdits sobre Arqueologia Medieval de Camp, dins els
cursos anuals de la Universitat de Barcelona.

També es contempla un seminari de formació per a arqueòlegs, organitzat
conjuntament amb el Museu Etnològic del Montseny «La Gabella» d’Arbúcies i
el Servei d’Arqueologia (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura) de
Girona. Aquest seminari té caràcter biennal i se n’han realitzat dues edicions, la
primera l’any 2000 i la segona l’any 2002.

Característiques del fons

El fons del Museu Arqueològic de l’Esquerda està integrat pels materials
arqueològics recuperats en aquests vint-i-cinc anys d’excavació, i també per la
Col·lecció Arqueològica del Museu del Centre Excursionista de Roda (materials
procedents de les excavacions realitzades abans de 1977). 

Es tracta, bàsicament, de material ceràmic, metàl·lic, lític, osteològic, etc.,
d’època ibèrica i també d’època medieval. En total el conjunt d’aquests materials
constitueix, fins ara, un fons catalogat de 100.320 peces, una part del qual són
petits fragments informes freqüents de localitzar en una excavació arqueològica.
En arqueologia qualsevol petit fragment és important i això s’ha volgut remarcar
des d’un punt de vista museogràfic. Malgrat aquest plantejament, no podem
obviar que en aquest fons hi ha objectes que, per la seva significació com a docu-
ments històrics o pel seu bon estat de conservació, destaquen en el conjunt de les
col·leccions. 

Citarem a manera de llista ràpida alguns objectes que es poden veure a l’ac-
tual Museu Arqueològic de l’Esquerda i que documenten molt bé el món ibèric:
ceràmiques àtiques de figures roges, grans recipients de ceràmica taronja a torn,
diferents tipologies de ceràmica campaniana; objectes metàl·lics associats amb
armament, una espasa de ferro, tipus La Têne, una beina d’espasa, vorells i umbo
d’escut, una punta de llança; pel que fa a la vida quotidiana, una turmellera, una
fíbula, un ungüentari de bronze, sivelles de ferro, etc. D’època medieval destaca
la col·lecció de metalls, molt representativa per conèixer l’instrumental agrícola
(falç, podall, trinxet, agullada, etc.), o també les eines del ferrer, els elements de
decoració personal o l’armament (puntes de llança, puntes de ballesta, esperons
per al cavall). A nivell de ceràmica medieval, actualment el Museu disposa d’una
àmplia tipologia de diferents atuells, destinats a la cuina o a l’emmagatzematge
de líquids: olles, una paella, canats i contenidors diversos, gerres, un cassó, entre
altres.

Característiques de l’exposició 

En tractar-se d’un Museu Arqueològic, el fil conductor de l’exposició perma-
nent del Museu havia de posar de manifest les característiques del treball arqueo-
lògic. D’aquí la pauta «arqueològica» seguida: la metodologia, l’excavació



ibèrica, l’excavació medieval. També, com hem dit, des d’un punt de vista
museogràfic es volia recalcar que, en arqueologia, qualsevol petit fragment, sigui
de ceràmica o de metall, per posar un exemple, pot ser important i significatiu per
a la interpretació històrica. Per això s’exposen peces significatives al costat de
petits fragments, que permeten entendre el context global. 

L’exposició permanent del Museu5 segueix cinc apartats per explicar què és el
Jaciment de l’Esquerda: 1. L’entorn; 2. Metodologia; 3. L’Esquerda ibèrica; 4.
L’Esquerda medieval, i 5. Darreres aportacions. 

Aquests grans blocs se subdivideixen en diversos apartats que, a banda d’ex-
plicar la història del jaciment, també expliquen qüestions relacionades amb el
treball i la metodologia arqueològica. Així el públic pot informar-se de la història
de l’Esquerda en els 2.500 anys d’ocupació humana del jaciment. També, però,
pot fer-se càrrec del funcionament d’una excavació arqueològica, amb els mèto-
des, eines de treball, etc., i adoptar una actitud positiva i de respecte envers les
restes arqueològiques encara in situ. 

L’exposició està muntada sobre uns plafons on hi ha inclòs un text explicatiu,
fotografies, dibuixos d’excavació i restitucions d’estructures. Adossats als pla-
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Destral medieval. Núm. Inventari: 01/158. (Fotografia: Xavier Montaner)
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fons, en petits prestatges, s’exposen els objectes i les peces seleccionades, que
poden fer entendre la vida a l’Esquerda en època ibèrica i medieval. 

Com a elements especials, a l’apartat 1, dedicat a l’entorn, s’hi inclou una
maqueta que mostra el meandre de l’Esquerda a escala 1:2.500. I a l’apartat 4,
que tracta sobre l’Esquerda medieval, hi ha la reproducció a mida natural d’una
tomba antropomorfa excavada a la roca, rèplica d’una tomba dels voltants de l’es-
glésia, exposant l’esquelet original datat entre els segles IX i X dC.

El muntatge de l’exposició permanent del Museu de l’Esquerda i els criteris
d’exposició dels materials es regeixen per la màxima claredat possible en els
conceptes, la necessitat d’explicar 2.500 anys d’història, i l’economia d’espai a
què condiciona el local expositiu amb què es compta en l’actualitat. 

Paral·lelament a l’exposició permanent, i malgrat el problema de l’espai limitat,
el Museu de l’Esquerda ha organitzat i muntat diverses exposicions temporals:

1992-1993: Dibuixos a carbó de l’Esquerda del dibuixant Nazari Raurell: en
aquesta mostra es van presentar els dibuixos de l’Esquerda que Nazari Raurell
havia anat fent en el decurs dels anys. 

1995-1996: Pedres de l’Esquerda, un recull del material lític generalment no
exposat per qüestions d’espai.

L’exposició permanent del Museu. (Fotografia: Maria Ocaña)



1999-2000: Plànols de l’aixecament cartogràfic de l’Esquerda en AUTO-
CAD, exposició dels mapes del jaciment cartografiats amb ordinador, treball de fi
de carrera dels topògrafs Francesc Bau i Francesc Masdeu.

2000-2002: L’Esquerda: de l’excavació arqueològica a la interpretació en
imatges, dibuixos amb les restitucions arqueològiques del jaciment, amb aqua-
rel·les originals de Francesc Riart.

2003-2004: Desperta Ferro. Guerra, comerç, treball i vida quotidiana a l’Es-
querda, exposició del fons de peces de metall, sobretot ferro i bronze, procedents
del jaciment. 

Programació del Museu

El Museu ha consolidat una programació anual amb activitats diverses. L’any
s’inicia amb un cicle de conferències de caràcter monogràfic sobre temàtica
historicoarqueològica. Es commemora també el Dia Internacional dels Museus,
amb una proposta concreta. Durant el mes de juliol tenen lloc dos cursos
d’arqueologia amb seu al jaciment de l’Esquerda i a les instal·lacions del Taller-
Laboratori integrades al Museu: el curs d’Arqueologia de la Universitat d’Estiu
de Vic «Arqueologia. Excavació i Experimentació al jaciment de l’Esquerda»,
amb 3 crèdits homologats per les universitats catalanes. A més, l’Esquerda és la
seu durant quinze dies d’una assignatura de 6 crèdits de la Universitat de Barce-
lona que, sota el nom «Arqueologia medieval de camp», permet als alumnes de la
UB adquirir i posar en pràctica la metodologia i els processos característics del
treball arqueològic en un jaciment medieval.

Durant la segona quinzena d’agost es realitza la campanya d’excavacions
programada al jaciment. Durant el mes de setembre es commemoren les Jornades
Europees del Patrimoni. A finals d’aquest mes s’organitza una visita comentada
per explicar els resultats de la campanya d’excavacions anual. A inicis d’octubre
s’organitzen visites comentades i demostracions de fabricació de ceràmica i forja
experimental, dintre del Cap de Setmana Ibèric. En aquest mateix mes es fa una
visita comentada adreçada específicament a les diferents associacions de veïns de
Roda de Ter, per tal d’apropar el jaciment al poble de Roda. 

Pel novembre té lloc la Setmana de la Ciència en la qual es participa amb visi-
tes comentades a l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l’Esquerda i
amb un recorregut d’observació del paisatge pel jaciment, així com també amb
demostracions diverses relacionades amb l’experimentació arqueològica. Es
completa amb unes Jornades de Portes Obertes al Museu. A les acaballes de l’any,
el Museu organitza també visites comentades amb motiu de la Fira de Nadal de
Roda.

Per completar tota aquesta planificació, es programen visites al Jaciment de
manera regular, de març a octubre, cada primer diumenge de mes, a banda de les
que s’organitzen de forma concertada durant tot l’any.
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Política de promoció i difusió 

El Museu Arqueològic de l’Esquerda va iniciar la seva difusió a la comarca
d’Osona des del mateix moment en què va obrir les portes el 1988, sobretot a
nivell de visites per a centres d’ensenyament, però també per a d’altres grups.
Dintre de la política de difusió es va adoptar també des del 1988 un logotip espe-
cífic, una marca que identifiqués el Museu i el jaciment alhora, logotip que s’em-
pra encara en totes les activitats del Museu.

Des de la creació de l’Associació d’Amics dels Museus d’Osona (AMO), el
Museu Arqueològic de l’Esquerda es va vincular a l’entitat, entenent-la com un
marc de relació entre els diversos museus osonencs. De fet, el Museu de l’Es-
querda va ser el primer Museu convidat per l’AMO a portar una peça per tal de
commemorar el Dia Internacional dels Museus l’any 1993. Així, la primera peça
de l’any va ser una falç medieval procedent de l’Esquerda.

També col·labora estretament amb el Consorci de Turisme d’Osona i amb el
Consell Comarcal d’Osona en tot el que fa referència a la promoció dels museus
osonencs, i amb el Consorci de Turisme Paisatges del Ter, al qual pertany el
municipi de Roda de Ter. En aquest moment, el Museu de l’Esquerda està a punt
d’entrar a la Xarxa de Museus de la Diputació, amb «El Museu més gran de Cata-
lunya».

A l’actualitat, a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Roda (www. roda-
deter.org) es pot consultar tota la informació referent a l’Esquerda.

D’una manera global, en la política de promoció i difusió del Museu desta-
quem tres aspectes concrets: 1) la incorporació a la Ruta dels Ibers; 2) les Publi-
cacions, i 3) les Propostes Didàctiques i Tallers.

1. Incorporació a la ruta dels ibers i inici de la museïtzació del jaciment

L’any 2000 l’Esquerda s’incorpora al projecte de turisme cultural impulsat pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) conegut com «La Ruta dels Ibers»,
que té com a objectiu difondre els jaciments ibèrics catalans i promocionar-hi les
visites, jornades de portes obertes i activitats diverses a cada lloc. Aquesta incor-
poració va comportar l’inici de la museïtzació del jaciment, amb l’elaboració
d’una ruta arqueològica per a les visites, amb punts informatius en els llocs més
interessants. La senyalització segueix el mateix disseny que utilitzen tots els jaci-
ments de la Ruta. En el cas de l’Esquerda, es va aprofitar per senyalitzar tot el
jaciment, tant la zona ibèrica com la medieval. 

Es va renovar també l’antic fullet informatiu sobre l’Esquerda i es va editar
una nova sèrie de fullets, en la línia dels BENVINGUTS, un fullet promocional i
un tríptic on es troba informació dels jaciments de cadascuna de les tribus, en el
cas de l’Esquerda, sobre «El país dels ausetans».

La Xarxa de Turisme Cultural «La Ruta dels Ibers», a la qual pertany l’Es-
querda, està integrada per tretze jaciments arqueològics d’època ibèrica vinculats
a diferents museus catalans i coordinats pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Aquesta xarxa permet que hi hagi informació de tots els jaciments integrants
arreu de la geografia catalana, fet que ha portat molts nous visitants a l’Esquerda.



Dintre d’aquest àmbit es prenen decisions conjuntes per a la promoció i la difusió
d’aquests jaciments, com ara la publicació d’una agenda d’activitats, la celebra-
ció d’un acte unitari de caràcter festiu o la realització de seminaris de tipus forma-
tiu per als tècnics i monitors de la ruta.

2. Publicacions

En inaugurar el Museu, el 1988, es va dissenyar i editar un fullet que servís
com a informació paral·lela del jaciment i del Museu. Aquest fullet va ser reeditat
en diverses ocasions, ja que va funcionar fins a l’any 2000, moment en què va ser
substituït pel nou fullet vinculat al disseny de la «Ruta dels Ibers».

També es va publicar una guia del jaciment i del Museu seguint el mateix
disseny que el tríptic pel que fa la portada. Aquesta guia de quaranta-vuit pàgines
és un catàleg de l’exposició permanent del Museu, ja que recull els mateixos
textos que es poden trobar a l’exposició. 

L’any 1996 es va editar un joc de postals amb imatges de l’Esquerda. A més, en
cadascuna de les exposicions temporals s’ha editat un fullet informatiu especial.

A partir de l’any 2000, com s’ha comentat, es van editar els BENVINGUTS,
amb un fullet específic per a cada museu i jaciment vinculat a la «Ruta dels Ibers»
del MAC. Aquest fullet s’ha editat en diverses llengües (català, castellà, anglès i
francès), i recull l’itinerari amb els punts senyalitzats del jaciment, a més d’am-
pliar la informació que es troba in situ. Juntament amb aquest material, n’hi ha un
altre de més senzill, que serveix per donar a conèixer l’Esquerda de manera més
general. És el que s’anomena «fullet promocional», amb un petit text en diversos
idiomes amb les característiques del jaciment i informació d’interès general.
Acompanya aquests dos fullets específics un díptic del País dels Ausetans, que
informa de tots els jaciments ibèrics de la ruta a la comarca, amb horaris d’ober-
tura i telèfons de contacte. També s’ha editat una guia conjunta de tots els jaci-
ments de la ruta a Catalunya, i una agenda de les activitats que es fan al llarg de
l’any.

El Museu ofereix, a més, una sèrie de publicacions, algunes dirigides a la
divulgació per a un públic general, i d’altres més especialitzades, per a un públic
interessat en temes concrets sobre el jaciment:

A banda i banda del Ter. Història de Roda.6 És una primera aproximació a la
història general de Roda de Ter i el seu entorn, amb especial referència a l’Es-
querda i el seu paper en l’evolució del poblament.

L’oppidum ibèric de l’Esquerda,7 publicació especialitzada sobre les excava-
cions arqueològiques realitzades al sector ibèric.
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L’Esquerda. 2500 anys d’història, 25 anys de recerca,8 amb dibuixos restitu-
tius de Francesc Riart. Aquesta publicació vol posar a l’abast d’un públic molt
ampli els resultats de les excavacions i de la recerca portada a terme aquests anys.

L’Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca d’Osona.
Quadern de camp.9 Publicació destinada a un públic escolar, amb fitxes de treball
i orientació per als professors. 

El Museu de l’Esquerda col·labora en totes les publicacions que genera el jaci-
ment arqueològic de l’Esquerda. Actualment s’està treballant en el catàleg de
l’exposició sobre metalls: «Desperta Ferro! Catàleg del Material Metàl·lic de
l’Esquerda».

3. Propostes didàctiques i tallers

El Museu de l’Esquerda ofereix tres propostes didàctiques que permeten acos-
tar-se a la recerca que es porta a terme tant al jaciment com a l’Àrea d’Experi-
mentació Arqueològica. Totes tres s’adrecen al públic en general, ja que es poden
adaptar a l’edat i a les característiques de la gent que utilitza el recurs.

3.1. L’Esquerda: poblat ibèric i medieval. Un recorregut per 2.500 anys d’història

Es tracta d’una visita comentada al Museu i al jaciment de l’Esquerda. Es va
començar a fer amb el mateix format des de l’any 1988. El públic pot veure les
diferents fases d’ocupació del poblat ibèric i medieval, apropar-se al treball
arqueològic i seguir un recorregut senyalitzat pel jaciment per veure les principals
estructures que fins ara s’han documentat a l’Esquerda.

En cas de fer una visita escolar, el recorregut es pot complementar amb el
quadern didàctic, L’Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca
d’Osona, publicat l’any 2001, que pot treballar-se durant la visita, al Museu, al
jaciment i, després, a l’escola.

3.2. Entra en un graner medieval. Àrea de Recerca Experimental de l’Esquerda 

Aquesta proposta va sorgir l’any 2001, arran de la construcció experimental
d’un graner. L’ÀREA ofereix la possibilitat d’observar de prop com era l’agricul-
tura en època medieval i com podia ser un graner dels segles XII i XIII. Tota la línia
de recerca experimental sobre agricultura es posa a l’abast del públic en aquesta
visita, que informa de les dades documentades en l’excavació de l’Esquerda
(excavació del graner medieval, campanyes 1985 i 1986) i la recerca experimen-
tal que s’està desenvolupant des de l’any 1990.

8. OLLICH, I; ROCAFIGUERA, M. L’Esquerda: 2500 anys d’història, 25 anys de recerca. Roda de Ter:
Fundació Privada l’Esquerda / Eumo Editorial, 2001, 54 p. (amb dibuixos de Francesc RIART).

9. OCAÑA, M. L’Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca d’Osona. Quadern de
Camp. Roda de Ter: Eumo Editorial / Fundació Privada l’Esquerda, 2001, 24 p.



3.3. L’ofici de ferrer en el món medieval. Àrea de Recerca Experimental de l’Es-
querda 

És una nova proposta que s’ha endegat des de l’any 2003, amb l’objectiu de
rendibilitzar per al públic la recerca sobre metal·lúrgia medieval que s’està
portant a terme a l’ÀREA. 

La visita intenta donar a conèixer les descobertes que s’han fet al jaciment de
l’Esquerda sobre les ferreries i el treball dels metalls, amb la recerca experimen-
tal posterior, que ens permet veure com era una fornal medieval, quines eines
s’utilitzaven, i també viure la sensació de treballar com un ferrer del segle XII. 

Perspectives de futur

Actualment, l’Ajuntament de Roda de Ter ha comprat l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, que ha de ser la seu del nou Museu Arqueològic de l’Esquerda. Es
tracta d’un edifici construït entorn de l’any 1910, situat a l’entrada de la zona est
de la península de l’Esquerda i sobre el riu Ter. És una construcció de pedra, amb
planta en forma d’U i amb un pati interior. Consta de dues plantes i un soterrani.
La seva situació, dos-cents metres al nord del jaciment de l’Esquerda, reuneix
molt bones condicions com a Museu de Jaciment.

En aquests moments s’està redactant el projecte museològic i museogràfic del
nou Museu Arqueològic de l’Esquerda, que ja té definits els trets més importants
de com ha de ser aquesta instal·lació, tant pel que fa a definició d’espais com a
criteris d’exposició i polítiques del Museu.

El nou emplaçament permetrà que els visitants puguin gaudir d’una manera
més còmoda del que és ja el complex arqueològic de l’Esquerda, amb les tres
extensions del Museu concentrades en un lloc molt proper: Jaciment, Àrea d’Ex-
perimentació Arqueològica i Museu. L’entrada en el nou disseny en xarxa del
MAC permetrà una oferta encara més ampla.
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